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WEST STAFF TAXI

SC TERRAVIA SRL SÂNNICOLAU MARE
firma de transport internațional de marfă
Angajeaza in conditii avantajoase functionar economic

Conditii:
• limba germana la nivel de conversatie
• cunostinte operare calculator
• studii economice medii sau superioare
• experienta constituie un avantaj
• permis conducere categoria B
Interviul pentru angajare are loc de luni pina vineri intre orele 9 - 15, la
sediul firmei din Sinnicolau Mare, str. Garii nr.5/D.

vă stă la dispoziție atât ziua cât și
noaptea la cele mai accesibile tarife
• 2,18 interior
• 2,49 interior noaptea
• 2,65 exterior
vă conducem oriunde doriți în cel mai scurt timp posibil de la comanda
dumneavoastră telefonică pe care o puteți face la nr. de telefon:

0786729290/0786729291/0786729292
VĂ DORIM CĂLĂTORIE PLĂCUTĂ

Relatii zilnic intre orele 8-16, la nr. de telefon:
0745601664 sau 0256 223223

Spectacol de Sfântul Sava! Sânnicolau Mare 2017

M nitorul
Consiliului Local S ânnicolau-Mare

Donație de cărți pentru
peste 1000 de elevi

TĂIERE LEMNE CU DRUJBA
CONTACT:
* idu_daga@yahoo.com
*Tel: 0729593411
* Facebook: Sarafolean Ovidiu
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Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
•
•
•
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AUTOVEHICULE
MOTOCICLETE, MOPEDE
REMORCI
TRACTOARE RUTIERE

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

Tel: 0753064029; 0766517404; 0256372628

Coordonator: Primar Dănuţ Groza
tel. 0726112828
Redactor:
Muntean Raluca
Foto: Istode Bogdan
E-mail: monitorulsm@gmail.com

Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului
Local Sânnicolau-Mare“.
În cazul în care ziarul nu ajunge la
dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

ISSN 1843 - 6781

Tipar executat de tipografia

Verossim

Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29
Tel. 0744642463

S.C. GOSAN S.R.L.
angajează șofer
profesionist categoria
C și tractorist rutier.
Informații la sediul firmei
din str. Negru Vodă.

IANUARIE 2017 Anul VIII Nr.113 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

În prezența Principelui Radu al României
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CUPA SÂNNICOLAU MARE

FOTBAL ÎN SALA PENTRU AMATORI
3 categorii de vârstă

Primăria orașului Sânnicolau Mare împreună cu Clubul
Sportiv Unirea organizează la sala de sport Ioan Morar un
turneu pentru echipe de amatori din Sânnicolau Mare. La
competiție se pot înscrie echipe formate din minim 6 și maxim
10 jucători. Competiția se va desfășura pe trei categorii de
vârstă:
• categoria 14-18 ani (competiție destinată exclusiv
elevilor)
• categoria peste 18 ani
• categoria peste 40 de ani
Este posibil ca în funcție de vârstă unii jucători să participe
la mai multe categorii.
O condiție este ca jucătorii să nu fie fotbaliști legitimați
la cluburi inclusiv la nivelul județ. De asemenea să nu fie
legitimați la echipe de minifotbal/fustsal. Aceste condiții

SPORT

există din dorința de a păstra caracterul
de amatorism al turneului. La sfârșitul
turneului se vor acorda cupe, diplome și
premii.
Înscrierile au loc până în data de 16
februarie 2017 și se fac la registratura
primăriei unde trebuie depusă lista cu
jucătorii și datele de contact ale căpitanului
de echipă. În momentul înscrierii veți primi
și regulamentul competiției. Data desfășurării competiției va fi
stabilită după finalizarea înscrierilor. Nu se percepe nici un fel
de taxă de participare. Pentru detalii suplimentare puteți suna
la tel. 0727228399.
Vă așteptăm!

CLUBUL SPORTIV UNIREA VĂ INVITĂ
SÂMBĂTĂ 11 FEBRUARIE 2017
la ultima reuniune din cadrul turneului de
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handbal masculin CUPA TRIPLEX.

INSTITUȚII
Acțiune a pompierilor
- “Nimeni nu trebuie
lăsat în frig!”
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ESTE INTERZISĂ TĂIEREA
DE CORECȚIE A COPACILOR
ORNAMENTALI
din aliniamentele stradale
nou înființate de către
primărie după anul 2012
Primăria orașului Sânnicolau
aduce în atenția cetățenilor că este
interzisă tăierea de corecție a arborilor
ornamentali din aliniamentele stradale
nou înființate de primărie după
anul 2012. După cum toți locuitorii
orașului conosc primăria desfășoară
a campanie masivă de plantare a
arborilor ornamentali. Se depun
eforturi financiare și logistice uriașe
pentru buna reușită a acestui proiect.
Plantarea copacilor este o problemă
vitală pentru orașul nostru.
Cetățenii sunt rugați să susțină
acest efort prin ocrotirea copacilor și
prin udarea lor. Tăierea de corecție
a crengilor este însă total interzisă,
deoarece acest lucru trebuie făcut
în mod profesionist sub îndrumarea
specialiștilor în domeniu. Copacii
trebuie întreținuți în mod uniform pe
toată strada și conform normelor
pentru buna dezvoltare a acestora.
Tăierea
necorespunzătoare
dăunează copacilor proaspăt plantați.
Există și o Hotărâre a Consiliului
Local Sânnicolau Mare care interzice
tăierea abuzivă și stabilește o amendă
pentru încălcarea acestei hotărâri.
“HCL nr.14/2012
Art.9. În vederea conservării şi
dezvoltării parcurilor, zonelor florale,
spaţiilor verzi din perimetrul oraşului
se interzice şi constituie contravenţie:
lit.e) Efectuarea tăierilor de corecţie
şi toaletare a arborilor ornamentali
din aliniamentele înfiinţate începând
cu anul 2012; Totodată constituie
contravenţie şi plantarea oricărui tip
de pomi fructiferi şi arbori ornamentali
în aliamentele noi înfiinţate începând
cu anul 2012 ;
- amenda dela 100- 2500 lei.”
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Donație de cărți pentru peste 1000 de elevi
În prezența Principelui Radu al României

În luna ianuarie, a avut loc la
Sânnicolau Mare un eveniment cu
totul deosebit. Cu toții suntem obișnuiți
cu manifestările destinate copiilor,
caracterizate prin cântece, dansuri sau
competiții sportive. O inițiativă specială
a fost aceea de a dărui copiilor o carte.
Astfel, Asociația Curtea Veche, în cadrul
unui program național de lectură intitulat
“Cărțile copilăriei”, a hotărât să vină și
în Sânnicolau Mare. Un factor decisiv în
această alegere au avut-o reprezentanții
firmei Rod Spectra Arad, parteneri în
proiect și care au un punct de lucru în
orașul nostru. Reprezentanții firmei,
având în vedere colaborarea deosebită
cu Primăria orașului, au reușit să aducă
acest proiect în localitatea noastră și, ca
o surpriză specială, și vizita în premieră
a Alteței Sale Regale, Principele Radu al
României.
Domnul primar Dănuț Groza a fost
foarte încântat de perspectiva unui astfel
de eveniment și, împreună cu directorii
celor două școli gimnaziale, cu întregul
colectiv de cadre didactice de la cele
două școli și cu funcționarii din Primărie,
au depus toate eforturile pentru ca
evenimentul să fie organizat impecabil.
În mod concret, inițiativa de la Curtea
Veche a constat în donarea unui volum
fiecărui elev din oraș aparținând claselor
I-VIII. Astfel, au împărțit aproape 1100 de

cărți și, în plus, vor susține constituirea
unui club de lectură la biblioteca Școlii
gimnaziale nr.1.
Pentru reușita unui eveniment la
care să participe peste 1000 de elevi,
a fost nevoie de o planificare atentă
a tuturor detaliilor. Pentru ziua de 26
ianuarie 2017, a fost aleasă ca locație
Sala de sport Ioan Morar, fiind singurul
loc unde au putut fi găzduiți atât de mulți
copii. Startul evenimentului s-a dat la
ora 10, iar copiii au început să intre în
sală, însoțiți de cadre didactice, după
ora 9.30. Totul s-a desfășurat într-o
desăvârșită ordine, în 20 de minute,
tribunele și băncuțele fiind pline de elevi.
Cu o punctualitate de apreciat, au sosit
și invitații la eveniment. Au participat
Alteța Sa Regală, Principele Radu
al României, doamna Irene Arsene,
președinta Asociației Curtea Veche,
Călin Pop, director vânzări Azo Mureș
și Mihai Tomoioagă, administrator Rod
Spectra Arad. Aceștia au fost întâmpinați
de către domnul primar Dănuț Groza
și, în mod tradițional, de doi copii
îmbrăcați în costum popular, cu pâine
și sare. Fiecare a rostit câteva cuvinte,
subliind importanța lecturii în societatea
românească. Prin cuvintele adresate,
cei prezenți s-au arătat impresionați de
numărul mare de copii din sală, dar și de
organizarea impecabilă.

Ei au avut parte și de o surpriză
pregătită
de
Ansamblul
Doina
din Sânnicolau Mare, condus de
doamna Natalia Mândran. O parte din
componenții ansamblului a prezentat o
suită de dansuri tradiționale românești
care au fost apreciat de invitați și de
elevii spectatori.
Punctul culminat l-a constituit
discursul Principelui Radu care a
accentuat nevoia de a susține educația
pentru o Românie mai bună și a asigurat
că familia regală va susține întotdeauna
învățământul românesc. În încheiere,
și-a exprimat dorința de a reveni în
Sânnicolau Mare.
Domnul primar Dănuț Groza a
mulțumit pentru donația de cărți
invitaților, dar și cadrelor didactice de la
ambele școli care au făcut posibilă buna
desfășurare a evenimentului. A oferit,
de asemenea, oaspeților noștri un coș
cu produse tradiționale locale. Cu puțin
înaintea orei 11, s-a trecut la împărțirea
volumelor de cărți. Fiecare copil prezent
a primit câte o carte. De remarcat este
faptul că, titlurile donate fac parte
dintr-o serie destinată special copiilor și
cuprind, în mod deosebit, titluri, precum
Maria a României-regina care a iubit
viața și patria sau Mihai I- un rege cu
onoare, loialitate și credință. O surpriză
pentru cei prezenți a fost acordarea de

Mi-am dorit enorm ca acest
eveniment să fie o reușită.Cred că
totul a decurs impecabil și, mai ales,
mă bucur foarte mult că tuturor copiilor
care au primit câte o carte le-am făcut
o bucurie. Îmi doresc ca acest gen
de evenimente să devină o tradiție
în orașul nostru și avem un proiect
pentru a organiza annual, o donație
de cărți la care să invităm personalități
ale culturii naționale.
Mulțumesc
tuturor
cadrelor
didactice pentru colaborare și
contribuția decisivă la reușita acestei
acțiuni. Mulțumesc domnului profesor
Muntean Cozmin care a fost principalul
organizator al evenimentului.
primar, DĂNUȚ GROZA
autografe de către Principele Radu.
Sute de copii au plecat mândri că au
obținut un autograf din partea Alteței
Sale regale.
Reprezentanții Asociației Curtea
Veche vor continua colaborarea cu
școlile din Sânnicolau Mare, prin
susținerea unor cluburi de lectură și a
altor activități.
MR
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PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI

OCTOMBRIE 2016
• CARDOS DENISA-MARIA-ANDREEA
• HRADSKI GEORGIANA-ANDREEA
• CHIRTOC DARIO-ANDREI
• BINDER DANIELA-ALEXANDRA
• ULITA ANDRA-PAULINA
NOIEMBRIE 2016
• STEFANESCU MARCUS-DANIEL
• COLOMPAR NARCISA-IONELA
• HAISER ALBERTO-MIHAI
• STANCOVICI RAUL-SEBASTIAN-NICUSOR
DECEMBRIE 2016
• BRANDUSA REBECA-MARIA
• TOMESCU CRISTIAN-ALEXANDRU
• BERWANGER DAVID-ANDREI
• CAPETANOV MAIA-NICOLETA
• VELA OLIVERA-ALEXANDRA
• LACATUS ADELIN-CRISTIAN
•
IANUARIE 2017
• MITIN ADRIAN-IONUT
• ROTARU STEFAN
• DANILA ELISA-KARINA
• MARINCAT MADALIN-ANTONIO
• ACHIM FLORENTINA-VIORICA
• DIMA SIMONA-CLAUDIA
• POPA IONUT-ANDREI
• SIRCA RAISA-MARIA
• CONDREA ADELA-ELENA
• ALEONTIOAIE MARINA-IOANA

•
•
•

CALUGARU ANDREI-FLORIN
FRANZEN ISAC-DAVID
VOICU GEORGIANA-RAMONA

CĂSĂTORII

OCTOMBRIE 2016
• HRADSKI CRISTIAN-GHEORGHE ♥ MIHU
IONELA-PETRONELA
• COARDOS NELU ♥ STOLOJESCU ICOANA
• BUDEANU DUMITRU ♥ GEORGIN INGRID
NOIEMBRIE 2016
• MIHALACHE COSMIN ♥ LASCU BIANCAFLORICA
• PROCHIN VASILE ♥ SANDUTA TAMARAPAL
ALIN-ANDREI ♥ FRONE CORNELIA-ELENA
DECEMBRIE 2016
• PIRLAGEANU VIOREL ♥ PIRLAGEANU
ADRIANA
• RUS EMANUEL-BENIAMIN ♥ VALEAN
CLAUDIA-MARINA
• VINTAN CRISTIAN ♥ MALUREANU GEORGETA
IANUARIE 2017
• TURCU DAN-IONUT ♥ HAILEMAS NICOLETADENISA-MARIA
• GILORTEANU CONSTANTIN –DAN ♥ DOSAN
MARIA

DECESE

•
•
•
•
•
•
•
•

PERIN VELIMIR-84 ANI
PAITICI GHEORGHE-78 ANI
HAUER FLORIAN-MIHAI-21 ANI
STANCIU GHEORGHE-70 ANI
SEBESAN VIORICA-83 ANI
GIURICI ELENA-91 ANI
HENCZ IOAN-66 ANI
STAICA TEREZIA-83 ANI

NOIEMBRIE 2016
• KELLER ELENA-72 ANI
• STANCIU MARIA-88 ANI
•
DECEMBRIE 2016
• GARABA GHEORGHE-82 ANI
• CLITESCU ELISABETA-60 ANI
• EINHOLT REGHINA-77 ANI
• SERBAN MARIA-80 ANI
• FARCA VASILE-72 ANI
• CINPOERU GHEORGHE-71 ANI
• ELMEDI IONEL-54 ANI
IANUARIE 2017
• MACAVEI IANOS-72 ANI
• SPATARIU LIONEL-VALENTIN-83 ANI
• BUCHOLTZ MARIA-67 ANI
• CIUI DUMITRU-71 ANI
• JURA IOAN-87 ANI
• CARPENISAN VIOARA-84 ANI
• TRANDAFIR IOAN-76 ANI

OCTOMBRIE 2016
• KANASZ IOSIF-86 ANI

BIROUL URBANISM VĂ INFORMEAZĂ
Persoanele care dețin terenuri în sectorul 14 (conform planului de
amplasament atașat prezentului anunț) sunt rugate să depună actele
necesare intabularii gratuite a terenurilor la unul dintre următoarele puncte
de informare:
1. Sediul Primăriei Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, et. 2, camera
16, în zilele de luni, marți sau miercuri între orele 9-12
2. Biroul cadastru - str. Calea lui Traian nr. 4, în zilele luni, marți sau
miercuri, între orele 13-16, iar joi și vineri între orele 8-16.T
Toate persoanele (cu sau fară acte) care dețin teren în parcela cu nr. cad.
A1861 (linia verde) sunt așteptați să se prezinte în zilele 13,14,15 februarie
la sediul Primăriei Orașului Sânnicolau Mare între orele 9-16.

•Vând apartament cu două camere,
3 balcoane, etj. I, utilat, mobilat, str.
Republicii nr.40.
Tel. 0727026942
• Vând casă în Sânnicolau Mare,
parter cu mansardă, construcție 2011,
living, bucătărie cu loc de luat masa,
cămară, 2 dormitoare, 2 băi, dresing,
cu sau fără m,obilă, terasă, cazan
de încălzire pe gaz, 2 parate de aer
condiționat, grătar zidit în curte, toate
utilitățile, preț negociabil.
Tel. 0724526634 sau 0721209992
•Vând teren intravilan în Sânnicolau
Mare.
Tel. 0729614249
• Vând case pe strada Ion Creangă la
nr. 8 și 12.
Tel. 0727020830
• SC Sânmicloșana SA închiriază
spații comerciale în Sânnicolau Mare,
str. Independenței nr.1, 36,5mp, str.
Timișorii 2A – 157mp, 37mp și 30mp,
preț 4 Euro/mp negociabil.
Tel. 0736852777
•Spatiu comercial de inchiriat 40 mp ,
strada Saguna nr. 15 (in diagonala cu
liceul teoretic).
Tel. 0744111642

• Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat, mobilat, balcon
închis, termopane, etj. IV.
Tel. 0711031794
• Vând teren extravilan 1,75 ha + o
grădină de 0,25 ha.
Tel. 0726782209
• În data de 6.01.2017, am pierdut
un mascul și o cățea de Teckel
Sarmos, sunt microcipați. Cine i-a
văzut și poate să ofere informații unde
sunt rog să sunați. Găsitorului ofer
recompensă.
Tel. 0745418465
• Pierdut pisică de culoare gri închis,
asemănător rasei albastru de Rusia,
cu numele de Mișa, vârsta, 8 luni. Ofer
recompensă.
Tel. 0733992898
•Vând casă cu brutărie, str. Oituz,
nr.44, preț negociabil.
Tel. 0723358711
•Pierdut carnet de comercializare
a produselor agricole din sectorul
vegetal seria TM nr. 26690881 eliberat
in data de 12.10.2016.
Tel. 0723 637578
•Angajez femeie la Fast Food pe
drumul Cenadului , salariu atractiv.
Tel. 0786487181

ANUNT PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE APM TIMIS
SC GRIFF SHOES SRL anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare
de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea
adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare
adecvata, pentru proiectul EDIFICARE CONSTRUCTIE ANEXA P, propus a fi amplasat in
Sannicolau Mare, str. Stadionului nr. 12/A, jud. Timis.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundmenteza pot fi consultate
la sediul APM Timis, localitatea Timisora, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi,
intre orele 8,00 - 16,30, vineri intre orele 8,00 - 14,00, precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 04.02.2017.
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ŞAH ÎN ARENA F.I.D.E.

Primul titlu internaţional obţinut de un șahist din Sânnicolau Mare

Anul 2016 a adus racordarea şahiştilor
de la CS Unirea Sânnicolau Mare la un
proiect lansat de către Federaţia Mondială
de Şah – F.I.D.E. – care le dă pasionaţilor de
şah ocazia să joace partide şi turnee oficiale
online şi să obţină categorii internaţionale.
Pentru început, sportivii: Baboș Daniel,
Dinu Anca și Miron Ioana au fost înscriși
pe site-ul ARENA F.I.D.E., având astfel
posibilitatea să joace cu șahiști de pe toate
continentele.
Federația Mondială de Șah acordă
categorii internaționale online, în baza
rezultatelor obținute pe site-ul F.I.D.E.
Arena. Titlurile online se diferențiază de
titlurile obținute la tablă prin particula
”Arena” adăugată la numele categoriei.
Pentru numai 25 de Euro anual, un șahist
poate juca zilnic partide oficiale, poate
participa la concursuri oficiale online și
poate obține titluri internaționale. Este un
cost mic față de competițiile clasice.
Numărul mult mai ridicat de partide
omologate care se pot juca online,
24 din 24 de ore, după cum îi permite
programul jucătorului, face ca accesarea
de categorii online să fie mult mai rapidă
decât prin competițiile la șahul clasic, unde
participarea la competiții ce durează cel
puțin trei zile și presupun deplasări este mai
rară și dificilă.
Website-ul ARENA F.I.D.E. este extrem
de bine pus la punct pentru a asigura un
joc corect la distanţă, astfel încât să nu se
folosească ”surse de inspirație” (mă refer la
programele de jucat șah) și nici să nu joace
pe un anumit cont alți jucători decât titularul.
Există soft-uri care urmăresc variațiile de
stil, forță de joc, ritmul mutărilor etc.
Categoriile obținute pe ARENA F.I.D.E.
sunt valabile pe viață, chiar dacă nu se
reînnoiește abonamentul. Aceste categorii
se regăsesc în status-ul jucătorului oriunde
ar juca în lume, inclusiv în competițiile la
tablă. Categoriile ARENA F.I.D.E. apar pe
site-ul mondial F.I.D.E. Ratings, precum
și pe cel al federației naționale de care

aparține jucătorul.
Abonamentele ARENA F.I.D.E. nu se
pot obține decât de către sportivii care
au participat în competiții omologate
F.I.D.E. și dețin un ID F.I.D.E. unic. Titlurile
internaționale au importanță în ratificarea
șahiștilor care participă la competiții în afara
țării. În lipsa unui titlu internațional, chiar și
un deținător al titlului de Maestru, acordat
de federația națională, apare peste hotare
ca ”neclasificat” în listele de joc.
Pentru a lămuri cititorii, am să
dau un exemplu chiar din experiența
subsemnatului. În 1993, în cadrul unui
festival de șah desfășurat la Paris, am
fost premiat pentru locul 1 la categoria
”neclasificați internațional”. Genul acesta
de exprimare nu scoate în evidență, ba
chiar tinde să ascundă că, sub această
”umbrelă”, se regăseau și șahiștii posesori
de titluri naționale, precum ”candidat de
maestru” sau ”maestru”.
Primul titlu internațional pentru secția
de șah CS Unirea a fost obţinut de către
Baboș Daniel, care din 2016 deține titlul
de Maestru F.I.D.E. Arena. Vom include și
alți șahiști ai CS Unirea în acest proiect,
pe măsură ce vor îndeplini condițiile de
înscriere.
Sperăm însă ca și ceilalți componenți
ai ”avangardei Arena” (Anca Dinu și Ioana
Miron) să concretizeze investiția făcută de
club și să ne împlinească așteptările prin
atingerea obiectivului trasat (care este,
după părerea mea, accesibil ambelor
sportive): obținerea titlului de Candidat de
Maestru F.I.D.E. Arena. Vedem în proiectul
Arena F.I.D.E. un impuls, un instrument
valoros de antrenament și un indicator al
muncii de acasă, aceasta din urmă fiind,
în sportul minții, un factor esențial pentru
saltul valoric.

Sportivul Baboș Denis-Daniel de la CS Unirea Sânnicolau Mare a obținut
în 2016 categoria Maestru F.I.D.E. Arena în șahul online. Acesta este un titlu
internațional, valabil pe viață, acordat de către F.I.D.E. - federația mondială de
șah. Se poate vizualiza acest titlu pe site-ul F.I.D.E. Ratings, în cartea de vizită a
jucătorului nostru, la rubrica ONLINE RATINGS. Categoria va apărea în status-ul
șahistului din Sânnicolau Mare, nu numai online, dar și în toate competițiile de
șah la tablă (clasic, rapid și blitz), indiferent dacă ar juca în România, Brazilia sau
Singapore, oriunde în lume. Acesta este primul titlu internațional acordat unui
șahist de la CS Unirea Sânnicolau Mare. Sperăm că vor veni și altele.

ZAMFIR MOLDOVAN,
Antrenor maestru

Un amical între CSM București și Ferencvaros
Budapesta s-ar putea disputa la Sânnicolau Mare
Recent am avut o întrevedere
cu antrenorul Elek Gábor și cu
managerul echipei feminine de handbal
Ferencvaros Rail Cargo Budapesta.
Întâlnirea a avut loc la ultimul meci de
campionat disputat, înaintea deplasarii
la Metz (Franța) din Champions League.
Am profitat de acest moment,pentru
a transmite încă o dată personal
invitația de a participa în vara aceasta la
aniversarea a "60" de ani de la inființarea
Clubului Sportiv "UNIREA" Sannicolau
Mare. Pentru acest eveniment
am
început demersurile în vederea disputării
unei posibile partide amicale feminine,
Ferencvaros - CSM Bucuresti care este
în prezent deținătoarea Champions
League.
În discuțiile purtate cu conducerile
celor două cluburi, chiar dacă programul
ambelor echipe este foarte încărcat,
sincer, am speranța unui răspuns pozitiv
al ambelor formații.
Dar pănă atunci urmează reintâlnirea
cu echipa masculină de seniori.
Aceasta va disputa mai întâi cele
două reuniuni internaționale din cadrul
"TRIPLEX" Trophy 2017, respectiv

29.01.2017(Szeged) și 04.02.2017
(Kikinda).
Va urma la Sânnicolau Mare ultima
reuniune pe 11 februarie 2017 (sâmbăta).
În acest turneu vor intâlni în primul joc
al zile, de la ora 1015 pe cei de la MRK
KIKINDA-GRINDEX(Serbia), după care
vor urma de alte cinci partide, inclusiv
finala mică și finala mare. Reamintesc
că intrarea la turneul "TRIPLEX" din 11
februarie este liberă.

Traducerea mesajului antrenorului
Elek Gábor -Ferencvaros Budapesta:

“Cu multă dragoste, salut pe toți
suporterii handbalului din Sânnicolau
Mare", ELEK GÁBOR
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....şi parcă mai ieri am scris despre
Spectacolul de Sfantul Sava şi iată-ne
din nou ajunşi în data de 27 ianuarie
dar a anului 2017, dată la care sârbii
îl sărbătoresc pe Sfântul Sava, primul
arhiepiscop al naţiunii care a ridicat
numeroase mănăstiri, biserici şi şcoli,
devenind astfel protectorul şcolilor şi
al copiilor. De altfel, sârbii denumesc
sărbatoarea:„Sveti Sava, školska slava!”/
Sfântul Sava, sărbătoarea şcolii!
În fiecare an, la Biserica Ortodoxă
Sârbă, în ziua de 27 ianuarie se
oficiază Sfânta Liturghie iar după slujba
Vecerniei şi tăierea colacului, copiii îi
aduc Sfântului un omagiu prin cântece şi
poezii, bucurându-se de micile cadouri
pe care le primesc ca răsplată din partea
Bisericii. Anul acesta, naşii acestei
sărbători au fost fraţii Marko şi Nikola
Radici cu familia lor, ca năşia pe anul
viitor să fie preluată de Iasen şi Iasena
Lavrenschi.
Sâmbătă, 28 ianuarie, în sala Casei
de Cultură, a avut loc spectacolul
folcloric dedicat acestui eveniment. La
acest spectacol au fost prezenţi domnul
Slavoliub Adnagi, deputatul minorităţii
sârbe în Parlamentul României, de
altfel sânmiclăuşanul nostru cu care
ne mândrim cu toţii, Dl Radu Asaftei,
viceprimar al oraşului nostru, doamna
Zlatiborca Marcov, secretar a Uniunii

Sânnicolau Mare 2017

Sârbilor din România,precum şi
reprezentanţi ai Consiliului Local şi
preoţi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe.
De-a lungul serii au evoluat pe scenă
ansamblurile folclorice sârbeşti: „Plavi
Delia” din Sânpetru-Mare, „Sveti Nikola”
din Variaş, „Izvor” din Saravale, formaţia
de tamburaşi din Cenad cu solistele
vocale Nataşa şi Dragana Raicici,
formaţia de tamburaşi „Batini Beciari”,
grupul vocal-instrumental „Biseri” şi
ansamblul folcloric „Sveti Sava” din
oraşul nostru.
În mod tradiţional, în deschidere,
s-a intonat imnul Sfântului Sava.
Prezentatoarea spectacolului, Miriana
Roşu, a invitat apoi pe rând în scenă
formaţiile artistice şi soliştii vocali.
Publicul sânmiclăuşan a fost fascinat
încă de la bun început de primele două
generaţii de dansatori ale ansamblul
„Sveti Sava” din oraşul nostru, generaţii
de ciclu primar care au prezentat
suite de dansuri sârbeşti din Banat.
A treia generaţie de copii, ajunşi deja
în pragul adolescenţei, au interpretat
un dans din zona Şumadia. Seniorii
ansamblului au urcat pe scenă intr-un
număr impresionant de 20 perechi de
dansatori şi s-au prenzentat cu două
suite, un dans din zona oraşului Belgrad,
în montajul instructoarei Adriana Luchin,
şi un dans de pe valea râului Nişava.

Ca şi solişti, anul acesta au evoluat pe
scenă: micuţa Nada Luchin în duet cu
Alexandra Mândran, Tania Vlaşcici şi
Duşiţa Roşu. Surpriza serii a fost grupul
vocal-instrumental
„Biseri”(Perlele),
sub conducerea muzicala a lui Darco
Vlaşcici, format din doamnele oraşului
nostru, sârboaice şi nu numai, dornice
de a experimenta muzica vocală corală.
Ca de fiecare dată orchestra compusă
din Mândran Gheorghe, Darco Vlaşcici,
Slaven Pavlovici, Nenad Luchin şi Darco
Acimov, a fost prezentă pe scenă pe
tot parcursul spectacolului. Ca invitat
special al serii o amintim pe solista
vocală de muzică populară sârbească,
Iasmina Feniaţ, alături de acordeonistul
Rada Mirianici.

Formaţia de tamburaşi „Batini
Beciari” sub conducerea lui Marko
Bugarin, împreună cu soliştii vocali
Miriana Galetin şi Liubomir Petrov, a
prezentat un frumos şi original program
de cântece populare sârbeşti.
După spectacol a urmat tradiţionalul
„Bal de Sfântul Sava”. Promotorii şi
organizatorii acestui eveniment au
fost pe parte de regie, coregrafie şi
organizare muzicală Natalia şi Gheorghe
Mândran, grafică şi design mesh fundal
scenă Nenad Luchin iar coordonarea
evenimentului şi organizarea acestuia
au asigurat-o Slavoliub şi Ina Adnagi şi
Dalibor Bojin.
Prof. Natalia şi Gheorhe Mândran
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Obținerea avizului tehnic de branşare/ racordare

DE LA SC AQUATIM SÂNNICOLAU MARE
După cum cetășenii orașului
Sânnicolau Mare au fost informați în
mai multe rânduri, s-a finalizat proiectul
major de investiţii derulat de Aquatim SA
denumit „Extinderea şi modernizarea
sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare in Judeţul Timiş", proiect
cofinanţat din Fondul de Coeziune
al Uniunii Europene prin Programul
Operaţional Sectorial Mediu.
Străzi pe care a fost finalizată
reabilitarea conductei de apă:
1. Str. Drumul Savaralei
2. Str. Drumul Savaralei Gara
3. Str. Comorii
4. Drumul Comlosului
5. Str. Stadionului
6. Str. Miron Costin
7. Str. 7 Noiembrie
8. Str. Nufarului
9. Str. Victor Babes
10. Str. Victor Babes
11. Str. Oituz
12. Str. Cosanzeana
13. Str. Horia
14. Str. Gheorghe Sincai
15. Str. Cluj
16. Str. Drumul Cenadului
17. Str. Alexandru Vlahuta
18. Str. Cuza Voda
19. Str. Gheorghe Lazar
20. Str. 9 Mai
21. Str. Eftimie Murgu
22. Str. 16 Decembrie 1989
23. Calea Timisoarei

Acest proiect care a avut ca țintă
reabilitarea și extinderea rețelelor de
apă și canalizare din Sânnicolau Mare.
Astfel de acest proiect au beneficiat o
mare parte a cetățenilor orașului.
Dorim să vă aducem la cunoștință
că în cazul în care sunteţi noi beneficiari
ai serviciilor de alimentare cu apă şi/
sau de canalizare din cadrul proiectului
mai sus menţionat şi nu aţi încheiat
24.
25.
26.
27.
28.

Str. A Saguna
Str. Decebal
Str. Granicerilor
Str. Gheorghe Lazar bloc
Str. Petru Maior

Străzi pe care a fost finalizată
extinderea conductei de apă:
1. Str. Romilor
2. Str. Abatorului
3. Str. Brancoveanu
4. Str. C.D. Gherea
5. Str. Avram Iancu
6. Str. Cimitirului
7. Str. Mihai Viteazul
8. Str. Closca
9. Str. Tichindeal
10. Str. Crisan
11. Str. Craiova
12. Str. Dej
13. Str. Subici
14. Str. Orastie
15. Str. Deva
16. Str. Lugoj

încă un contract cu societatea Aquatim
SA, vă rugăm să vă prezentaţi cât mai
curând la sediul sucursalei Aquatim SA
Sânnicolau Mare, în vederea obţinerii
„Avizului
tehnic
de
branşare/
racordare". Acest aviz este unul
din documentele necesare încheierii
contractului de furnizare/prestare a
serviciilor publice de alimentare cu apă
şi de canalizare. Menţionăm că pentru
eliberarea „Avizului tehnic de branşare/
17. Str. Hateg
18. Str. Mihai Eminescu
19. Str. Oravita
Străzi pe care a fost finalizată
reabilitarea conductei de canalizare:
1. Str. Drumul Cenadului
2. Str. Marasesti
3. Str. Nistor Oprean
4. Str. Gheorghe Sincai
5. Str. Panselelor
6. Calea Timisoarei
Străzi pe care a fost finalizată
extinderea conductei de canalizare:
1. Str. Caransebes
2. Str. Oituz
3. Str. Libertatii
4. Str. Decebal
5. Str. Ion Creanga
6. Str. Victor Babes
7. Str. Calea lui Traian
8. Str. A Saguna

racordare", aferent proiectului derulat
din fonduri europene, Aquatim SA nu
percepe taxe.
Datele de contact ale sucursalei
Aquatim SA Sânnicolau Mare sunt:
• str. Negru Vodă nr. 7/A
•
tel. 0256 370 676
Program este de luni până vineri,
orelele 15.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Str. Baritiu
Str. Barnutiu
Str. Horia
Str. Aurel Popovici
Str. Eftimie Murgu
Str. Paul Iorgovici
Str. Popa Sapca
Str. Nufarului
Str. 16 Decembrie 1989
Str. Vanatorului
Str. Avram Iancu
Str. Crisan
Str. Closca
Str. Cosanzeana
Str. 13 Decembrie
Str. Stefan Cel Mare
Str. Ion Luca Caragiale
Str. Porumbescu
Str. Stadionului
Str. C.D. Gherea
Str. Axente Sever
Str. Drumul Comlosului
Str. Cuza Voda
Str. Nistor Oprean

Proiectele de reabilitare aflate în desfășurare la
primăria Sânnicolau Mare
LUCRĂRILE SUNT MOMENTAN OPRITE DATORITĂ CONDIȚIILOR METEOROLOGICE

În general în lunile în de iarnă,
condițiile meteorologice nu permit
desfășurarea de lucrări cum ar fi
reabilitarea drumurilor sau construcții
noi. În mod deosebit temperaturile foarte
scăzute din această iarnă au făcut ca
toate proiectele de lucrări începute de
către primărie în oraș să fie momentat
oprite. Așa cum cetățenii știu în anul
2016 au demarat mai multe proiecte de
reabilitare a străzilor. Acestea se află
în diferite faze de execuție și lucrările
vor fi reluate imediat ce condițiile
meteorologice o vor permite. Vă
prezentăm o listă a proictelor aflate în
desfășurare:
Modernizare infrastructura rutieră
în Orașul Sânnicolau-Mare
În cadrul acestui proiect unde au fost
deja reabilitate din bugetul local străzile:
• Gh. Șincai
• N. Grigorescu
• N. Bălcescu
• Ștefan cel Mare
• Cuza Vodă
Urmează a fi executată în anul 2017
strada Belșugului. În proiect sunt
executate următoarele lucrări: reabilitare

suprafața carosabilă, amenajare accese
către proprietăți, amenajare trotuare,
rigole pluviale.
Modernizare străzi în localitatea
Sânnicolau Mare, proiect finanțat
prin PNDL
În acest proiect sunt incluse străzile:
• V Babeș
• Mărășești
• Popovici
• Petru Maior
• Cluj
• Fântâna de Piatră
• Aurel Popovici
În cadrul acestui proiect au fost deja
asfaltate primele 6 străzi urmând a fi
executate trotuarele, accesele și rigolele
pluviale pe străzile V. Babeș , Fântâna de
Piatră, Cluj, Aurel Popovici. Pe străzile
Mărășești și Petru Maior trotuarele și
accesele au fost reabilitate în cardrul
altui proiect despre care am amintit,
și anume proiectulu ,,Modernizarea și
reabilitarea infrastructurii urbane’’.
Extindere clădire primărie prin
amenajarea sălii de așteptare a
SPCLEP

Prin proiect se urmărește amenajarea
unei săli de așteptare pentru persoanele
care vin și solicită diferite sevicii la Biroul
pentru Evidența Persoanelor.
Reabilitarea a 15 km de străzi în
orașul Sânnicolau Mare
Pe străzile
• A. Iancu
• Ion Creangă
• Libertății
în cadrul acestui proiect au fost
finalizate lucrările de asfaltare. Pe toate
cele trei străzi, au fost începute lucrări
de reabilitare și amenajare la trotuare
și accese către proprietăți.
Odată
cu reluarea lucrărilor se vor finaliza
accesele și trouarele către proprietăți și
vor fi amenajate rigole pluviale înierbate
(șanțuri).
Pe străzile
• Caransebeș
• Gh. Barițiu
• Cloșca
în cadrul acestui proiect au fost
finalizate lucrările de asfaltare a celor trei
străzi. Pe străzile Gh. Barițiu și Cloșca
au fost începute lucrări de reabilitare a

Nimeni nu trebuie lăsat în frig!

Acțiuni umanitare de recunoaștere și informare a pompierilor din Sânnicolau Mare
Nu există perioade ale anului în care
pompierii de la subunitatea Sânnicolau
Mare să nu fie în stare de maximă alertă
și implicați activ în problemele societății.
Acum în această perioadă de ger
pe lângă vigilența de care trebuie să
dea dovadă în prevenirea incendiilor și
intervențiile deosebit de grele la incendii
și accidente, pompierii din orașul nostru
au și misiunea umanitară de căuta
persoanele fără adăpost.
Astfel într-o acțiune mai amplă
a Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Banat” al județului Timiș, s-au
efectuat, în ultimele zile, numeroase
misiuni de patrulare pentru identificarea
persoanelor fără adăpost. Zilnic între
orele 19 și 22 pompierii sânmiclăușeni
au verificat toate zonele orașului, inclusiv
cele lăturalnice și gările. Din fericire până
în prezent nu au identificat persoane fără
adăpost care să doarmă în ger. În cazul
în care se vor întâlni astfel de cazuri vor
fi transportate în adăposturi.
Rugăm toți cetățenii care văd
persoane fără adăpost să sune la
numărul unic de urgențe 112, pentru a
fi preluate de echipajele de salvatori.
Mulțumim pentru spiritul civic de care
dați dovadă!

Amenajare trotuare și accese la
proprietăți pe strada Oituz
Pe această stradă s-au început
lucrările de amenajare trotuare, accese
către proprietăți, rigole pluviale înierbate
în noiembrie anul trecut. Lucrările au fost
sistate datorită temperaturilor scăzute
ale vremii urmând a fi demarcate imediat
ce vremea ne va permite.
Mulțumim biroului urbanism din
cadrul primăriei orașului Sânnicolau
Mare pentru informațiile furnizate.

În plus echipaje ale stației de
pompieri Sânnicolau Mare, condusă de
domnul comandat Maior Simici Zoran,
au defășurat misiuni de recunoaștere și
informare la stâne de oi din împejurimi.
O categorie de persoane mai expuse
frigului și pericolului de incendiu în
acestă perioadă sunt ciobanii de la
stâne.
Ținând cont de temperaturile extreme
din această perioadă și de precizările
domnului prefect s-au efectuat acțiuni
de verificare, recunoaștere și informare
preventivă la stâne. În cadrul acțiunilor
s-a urmărit dacă sistemele de încălzire a
spațiilor/ adăposturilor sunt exploatate în
condiții care nu crează risc de incendiu
și în același timp li s-au adus aminte
măsurile necesare pentru a evita riscul
de hipotermie.
Important este de menționat că
datorită implicării proactive a autorităților,
până în momentul de față, în județul
Timiș nu s-au înregistrat decese din
cauza hipotermiei!
MCC

POMPIERII VĂ INFORMEAZĂ

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI RECE
Având în vedere numărul mare de incendii din ultima perioadă și venirea sezonului rece, de la stația de pompieri din Sânnicolau
Mare, domnul comandant maior Simici Corin Zoran, ne informează:
•

•
•

trotuarelor și amenajare accese către
proprietăți.
Pe străzile
• C. Porumbesu
• Ion Luca Caragiale
în cadrul acestui proiect au fost
finalizate lucrările de asfaltare a celor
două străzi și au fost începute lucrări
de reabilitare și amenajare la trotuare.
Odată cu reluarea lucrărilor se vor
finaliza trouarele, vor fi executate lucrări
de amenajare accese către proprietăți
și amenajare rigole pluviale înierbate
(șanțuri).
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•

•
•

•

•

•

Este
interzisă
utilizarea
reșourilor, radiatoarelor, sobelor
metalice sau de teracotă dacă
sunt defecte, improvizate sau
amplasate în locuri care prezintă
pericol de incendiu sau explozie;
Coșurile și burlanele pentru
evacuarea
fumului
vor
fi
întreținute și curățate periodic;
Nu racordati la același canal
de fum un număr mai mare de
focare decât cel admis, ori de
la sobe cu combustibili diferiți
(gazoși, lichizi, solizi);
Nu aprindeți focul cu benzină
sau alte lichide inﬂamabile și nu
ardeți lemne lungi care nu permit
închiderea ușii;
Nu lăsați focul în sobe ﬁră
supraveghere sau în grija
copiilor;
Coșurile de fum vor ﬁ obligatoriu
veriﬁcate, curățate, și reparate
de persoane specializate și
autorizate;
În podul casei coșul de fum va
ﬁ obligatoriu tencuit pentru a nu
prezenta ﬁsuri prin care ar putea
pătrunde scântei ce pot ﬁ surse
de aprindere, dacă in apropiere
sunt materiale combustibile;
Se interzice utilizarea sobelor
defecte și a burlanelor metalice
ﬁsurate,
reșourilor electrice
improvizate,
a
instalațiilor
electrice improvizate cu prize
defecte și siguranțe la tablourile
electrice necalibrate;
Se interzice uscarea lemnelor pe

•

•

•
•

•

•

sobele metalice, uscarea rufelor
pe cuptorul sobei și lăsarea
nesupravegheatăa focului;
Nu încercați soba cu lemne
înainte de culcare și nu lăsați
arzătorul aprins la sobele cu
gaze naturale pe perioada de
noapte, nesupravegheate;
Amplasați în fața sobelor cu
lemne o cutie metalică: aceasta
va asigura protecția față de
căderea accidentală, direct pe
podea, a lemnelor aprinse, care
ar putea determina incendierea
materialelor combustibile cu
care acestea ar veni în contact;
Cenușa și jăratecul vor ﬁ
depozitate în gropi speciale și se
sting cu apă;
Se interzice folosirea buteliilor
de gaze licheﬁate fară regulator
de presiune sau cu garnituri
deteriorate ori cu furtun de
cauciuc ﬁsurat;
Se interzice cu desăvârșire
încercarea
cu
ﬂacară
a
etanșeității buteliei de gaze
licheﬁate sau a instalației de
gaze naturale; veriﬁcarea se
face numai cu emulsie de apă cu
săpun;
La aprinderea focului la aragaz
sau sobe alimentate cu gaze
naturale se aerisește camera,
după care întotdeauna se
aprinde mai intâi chibritul și
apoi se deschide robinetul de
alimentare cu gaz; (principiul
GAZ PE FLACARĂ)

•

•

Se
interzice
folosirea
afumătoriilor improvizate în
podurile clădirilor prin diferite
metode, ori amplasarea lor
prin magazii, șuri, remize,
șoproane sau lângă materiale
combustibile; afumătoriile se
confectionează din zidărie de
cărămidă și se vor amplasa
independent
de
celelalte
construcții;
Căile de acces și accesul la
sursele de apă se vor curăța de
zapadă și gheață, asigurânduse menținerea permanent liberă
a acestora.

În scopul prevenirii incendiilor
provocate de copii — pe care frigul
îi ține acum mai mult pe lângă și în
casă — se vor respecta următoarele:

•

•

•

•

În încaperile în care există sobe
de încălzit sau gătit, lămpi de
gătit cu petrol și pentru iluminat,
în stare de funcționare, acestea
nu se vor lăsa la îndemana
copiilor;
Copiii nu trebuie lăsați să se
joace cu focul (lămpi, lumânări,
chibrituri, brichete); asemenea
mijloace nu trebuie lăsate la
îndemâna lor;
Nu este permis accesul copiilor
nesupravegheați în depozitele
de furaje, șuri, poduri, magazii,
grajduri cu mijloace care ar
putea produce incendii;
Copii nu vor ﬁ lăsați să folosească
aparatele electrice de uz
casnic (fiere de călcat, reșouri,
radiatoare etc.) sau aragazul
decât în prezența adulților.

Imagine surprinsă la o intervenție recentă a pompierilor sin Sânnicolau
Mare, la un incendiu de mari proporții

